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Regulamin  
korzystania z Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej  

w ramach projektu „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” 
 
 
 

§ 1 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej, zwanego 
dalej IPS, zorganizowanego w ramach projektu „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we 
Włoszczowie”, zwanego dalej projektem. 

2. Projekt realizowany jest w partnerstwie: 
1) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” z siedzibą w Bałtowie 55, 27-423 Bałtów – 

Lider, 
2) Fundacja Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku 37-200, ul. Krasickiego 54/16 – Partner, 
3) Fundacja „PESTKA” z siedzibą w Kielcach 25-431, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36/20 – Partner, 

na podstawie umowy zawartej pomiędzy Liderem partnerstwa a Świętokrzyskim Biurem Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja 
integracji społecznej, Działania: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej, Poddziałania: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Numer umowy o dofinansowanie UDA-
POKL.07.02.02-026-002/12-00.  

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

4. Siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej mieści się we Włoszczowie przy ulicy Mickiewicza 12. 
5. Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2013 r. – 31 października 2015 r.  
6. Zasięg realizacji projektu: powiat włoszczowski i powiat jędrzejowski. 

 
§ 2 

 
1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:  

1) Realizator projektu – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” z siedzibą w Bałtowie 
55, 27-423 Bałtów, w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku 37-200, 
ul. Krasickiego 54/16 i Fundacją „PESTKA” z siedzibą w Kielcach 25-431, ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 36/20, 

2) Uczestnik projektu – osoba, podmiot ekonomii społecznej – zakwalifikowani do udziału w projekcie, 
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, 

3) EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 
4) PES – podmiot ekonomii społecznej, 
5) Projekt – Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie, 
6) ES – ekonomia społeczna, 
7) IPS – Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, 
8) Formularz zgłoszeniowy – dokument z załącznikami składany przez podmioty ekonomii społecznej 

ubiegające się o wsparcie w ramach IPS, na podstawie których dokonywana jest ocena funkcjonowania 
podmiotu i zasadności przyznania mu pomocy,  

9) Opiekun inkubatora – pracownik LOWES wyznaczony do administrowania pomieszczeniami w IPS oraz 
świadczenia podstawowego wsparcia doradczego uczestnikom/czkom, 



  
 
 
 
 

 

      

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

   

 

  

Projekt: „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej 
Lider Projektu, Biuro Projektu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” Bałtów 55, 27-423 Bałtów 

Partner Projektu: Fundacja Akademia Obywatelska Przeworsk 37-200, ul. Krasickiego 54/16  
Partner Projektu: Fundacja „PEStka” Kielce 25-431, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36/20  

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie, ul. Mickiewicza 12, 29-100 Włoszczowa  
tel. 731 721 328, 731 721 329, http://oweswloszczowa.eu/, e-mail: lowes@oweswloszczowa.eu   

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach  

 

 
 

 

10) Pomieszczenie – pomieszczenie biurowe udostępniane bezpłatnie podmiotom ekonomii społecznej. 
Pomieszczenie użyczane jest w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej, którym zarządza 
realizator projektu.  

11) Umowa – umowa między uczestnikiem a realizatorem dotycząca bezpłatnego użyczenia pomieszczeń w 
IPS, regulująca prawa i obowiązki stron. Wraz z umową będzie podpisywany protokół przekazania 
pomieszczenia. 

 
§ 3 

 
1. Celem funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej jest:  

1) rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie powiatów włoszczowskiego i jędrzejowskiego oraz 
wsparcie podmiotów ekonomii społecznej poprzez likwidację lub ograniczenie barier blokujących ich 
aktywność w działaniach, 

2) zapewnienie wsparcia techniczno-administracyjnego dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez 
prowadzenie działań w Inkubatorze,  

3) budowa współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej działającymi w Inkubatorze, promocja 
działań partnerskich i sektora ekonomii społecznej,  

4) zwiększenie aktywności sektora ekonomii społecznej poprzez wygenerowanie nowych inicjatyw 
realizowanych przez instytucje sektora ekonomii społecznej.  

 
§ 4 

Warunki korzystania z usług inkubatora 
 

1. Z usług IPS mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej, mające swoją siedzibę, oddział lub inną 
jednostkę organizacyjną zlokalizowaną na terenie powiatów włoszczowskiego i jędrzejowskiego, które 
spełniają warunki opisane w § 5 i przejdą pozytywnie procedurę rekrutacyjną. 

2. W projekcie, zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, do podmiotów 
ekonomii społecznej zaliczają się:  
1) spółdzielnie pracy  
2) spółdzielnie inwalidów i niewidomych  
3) organizacje pozarządowe  
4) podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, to jest:  
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów  
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego  

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego  
c) spółdzielnie socjalne  
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 

działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, 
poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.  

5) Centra Integracji Społecznej  
6) Kluby Integracji Społecznej  
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7) Zakłady Aktywności Zawodowej  
8) Warsztaty Terapii Zajęciowej.  

 
§ 5 

Kryteria korzystania z usług IPS 
 

1. Z usług IPS mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej, które spełniają następujące warunki:  
1) nie prowadzą działalności gospodarczej, 
2) nie posiadają zaplecza technicznego, biurowego i administracyjnego, co w istotnym stopniu ogranicza 

im możliwości prowadzenia działalności statutowej. 
2. Warunkiem korzystania z dostępu do infrastruktury IPS jest: 

1) wypełnienie „Deklaracji uczestnictwa”, zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych i 
formularza zgłoszeniowego. 

2) dostarczenie stosownych dokumentów: KRS 
3) wypełnienie wniosku o objęcie usługami inkubatora przedsiębiorczości społecznej, na wzorze 

stanowiącym załącznik do regulaminu,  
4) podpisanie umowy na korzystanie z usług inkubatora przedsiębiorczości społecznej.  

3. Decyzję o objęciu podmiotu ekonomii społecznej działaniami inkubatora podejmuje Kierownik LOWES na 
podstawie zapisów regulaminu i wypełnionego wniosku o objęcie usługami inkubatora.  

4. W przypadku bardzo dużego zainteresowania ze strony podmiotów ekonomii społecznej, w pierwszej 
kolejności przyjmowane będą podmioty zlokalizowane na terenach wiejskich. 

5. Realizator projektu ma prawo zaproszenia przedstawicieli podmiotu ekonomii społecznej na spotkanie, 
którego celem będzie szczegółowa analiza zapotrzebowania danego podmiotu na objęcie usługami 
inkubatora. Wynik tej rozmowy może mieć wpływ na decyzję nt. możliwości korzystania podmiotu ekonomii 
społecznej z usług inkubatora. Wszelkie informacje i ustalenia związane z przeprowadzoną rozmową 
zostaną udokumentowane pisemnie, w formie protokołu/notatki dołączonej do wniosku o objęcie usługami 
inkubatora.  

 
§ 6 

 
1. PES jest uprawniony do korzystania z: 

1) umeblowanego lokalu stanowiącego zasadniczy przedmiot umowy, 
2) wskazanego przez opiekuna ogólnodostępnego sprzętu komputerowego znajdującego się w budynku,  

w którym położony jest lokal, na zasadach określonych w projekcie, 
3) ogólnodostępnej szatni, 
4) ogólnodostępnej łazienki. 

2. Lokal udostępniany jest w godzinach pracy Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej z zastrzeżeniem ust. 
3. 

3. Kierownik Lokalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, na pisemną prośbę PES, może wyrazić 
zgodę na udostępnienie lokalu w innych dniach i godzinach, na odrębnie uzgodnionych zasadach. 

4. PES zobowiązuje się używać lokal oraz udostępniane przedmioty, w szczególności komputer, drukarkę  
i telefon, wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w celu określonym w umowie. PES jest uprawniony do 
umieszczania w przedmiocie używania sprzętów, urządzeń i innych przedmiotów wyłącznie takich, które 
odpowiadają profilowi działalności prowadzonej przez PES. 

5. PES ma obowiązek utrzymywania lokalu w należytym porządku i czystości. 



  
 
 
 
 

 

      

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

   

 

  

Projekt: „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej 
Lider Projektu, Biuro Projektu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” Bałtów 55, 27-423 Bałtów 

Partner Projektu: Fundacja Akademia Obywatelska Przeworsk 37-200, ul. Krasickiego 54/16  
Partner Projektu: Fundacja „PEStka” Kielce 25-431, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36/20  

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie, ul. Mickiewicza 12, 29-100 Włoszczowa  
tel. 731 721 328, 731 721 329, http://oweswloszczowa.eu/, e-mail: lowes@oweswloszczowa.eu   

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach  

 

 
 

 

6. Bez zgody Kierownika Lokalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, PES nie może oddać rzeczy 
użyczonej mu do używania osobie trzeciej, pod jakimkolwiek tytułem prawnym. 

7. PES jest uprawniony do korzystania z telefonu udostępnionego w Inkubatorze Przedsiębiorczości 
Społecznej, w związku z prowadzoną działalnością statutową, pod warunkiem rzetelnego prowadzenia 
ewidencji rozmów telefonicznych, zawierającej dane wskazane przez opiekuna oraz przekazywanej 
opiekunowi w wyznaczonym terminie. 

8. PES jest uprawniony do korzystania z podłączonego do Internetu ogólnodostępnego komputera wskazanego 
przez opiekuna. Dokumentacja elektroniczna PES może być przechowywana na dysku twardym w/w 
komputera we wskazanym przez opiekuna folderze plików. Korzystanie z komputera, czarno-białej drukarki 
oraz sieci Internet obejmuje wyłącznie działalność statutową PES. 

9. PES nie jest uprawniony do używania sprzętów i innych przedmiotów należących do IPS poza wyraźnie 
wymienionymi w regulaminie lub umowie, bez pisemnej zgody Kierownika. 

10. IPS zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia dostępu mediów do prawidłowego funkcjonowania PES, 
2) zapewnienia dostępu do wspólnego telefonu, 
3) zapewnienia dostępu do komputera i czarno-białej drukarki. 

11. Usterki sprzętu, wady i zagrożenia wynikające z usterek zauważonych należy zgłaszać niezwłocznie 
opiekunowi/kierownikowi. 

 
§ 7 

Działania prowadzone w ramach inkubatora 
 

1. Podmiot objęty działaniami inkubatora ma prawo korzystać z następujących usług: 
1) dostęp do powierzchni biurowej inkubatora, komputerów, sprzętu drukującego i kserograficznego, 

materiałów biurowych, telefonu, Internetu, faksu i biblioteczki, w celu wykorzystywania tych zasobów do 
prowadzenia działań zgodnych z zakresem działalności podmiotu objętego działaniami inkubatora. 

2) możliwość przechowywania na serwerze plików zlokalizowanych w inkubatorze dokumentów (w wersji 
elektronicznej) związanych z prowadzoną działalnością podmiotu objętego działaniami inkubatora.  

3) możliwość przechowywania materiałów i dokumentów własnych w zamykanej, indywidualnej szafce 
zlokalizowanej w siedzibie inkubatora.  

4) publikacji na stronie internetowej projektu opisu podmiotu objętego działaniami inkubatora oraz 
umieszczania na niej informacji o prowadzonych przez siebie działaniach, ogłoszonych zapytaniach, 
przetargach, ofertach pracy, realizowanych projektach itp. (pod warunkiem samodzielnego opracowania 
ich treści).  

 
§ 8 

Zasady współpracy w ramach Inkubatora Ekonomii Społecznej 
 

1. Wszystkie podmioty korzystające z usług inkubatora ekonomii społecznej oraz osoby je reprezentujące 
zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad:  
1) Realizator projektu ma prawo do:  

a) promowania podmiotów ekonomii społecznej korzystających z usług inkubatora,  
b) informowania mediów i opinii publicznej o prowadzonych przez nie działaniach,  
c) wykorzystywania zdjęć i innych materiałów audiowizualnych, na których występują przedstawiciele 

podmiotów ekonomii społecznej, do celów związanych z promocją projektu.  
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2. Realizator projektu ma prawo gromadzenia informacji o działaniach, których realizacja jest związana  
z usługami prowadzonymi w ramach projektu. Informacje te mogą być wykorzystywane do promocji projektu 
oraz podmiotów korzystających z usług inkubatora.  

3. Realizator projektu nie ma prawa do reprezentowania podmiotu korzystającego z usług inkubatora, 
podejmowania w jego imieniu jakichkolwiek decyzji lub zaciągania zobowiązań. 

4. Realizator projektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania prowadzone przez podmioty 
korzystające z usług Inkubatora Ekonomii Społecznej, nawet w sytuacji, gdy do ich realizacji wykorzystywane 
są usługi dostępne w ramach projektu.  

5. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie i publikację swojego wizerunku w celach 
informacyjnych i promocyjnych realizatora i zobowiązuje się do medialnego promowania realizatora i 
grantodawcy poprzez udział w szeroko rozumianej promocji.  

6. Podmiot korzystający z usług inkubatora ma prawo wykorzystywać w swojej działalności informację  
o współfinansowaniu oraz logotypy obowiązujące w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, jeśli działania 
oznaczone w ten sposób są realizowane w oparciu o działania prowadzone w ramach projektu.  

7. PES korzystający z usług inkubatora nie ma prawa podejmować żadnych decyzji, zaciągać zobowiązań oraz 
prowadzić działalności w imieniu organizatora realizowanego projektu lub innych podmiotów korzystających 
z usług inkubatora.  

8. Osoby korzystające z usług inkubatora są zobowiązane do:  
1) przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych,  
2) dbania o sprzęt i wyposażenie inkubatora,  
3) dbania o porządek w siedzibie inkubatora,  
4) korzystania z elektryczności, wody, ogrzewania oraz innych mediów w taki sposób, aby zminimalizować 

negatywny wpływ ich zużycia na środowisko naturalne,  
5) zgłaszania wszelkich awarii, nieprawidłowości działania sprzętu i wyposażenia inkubatora oraz 

informowania o wszelkich sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie dla osób korzystających  
z inkubatora oraz zgromadzonego sprzętu, 

6) niewynoszenia mienia bez zgody opiekuna IPS poza teren obiektu (dotyczy wyposażenia pomieszczenia 
oraz sprzętu komputerowego), 

7) niedokonywania przeróbek i samowolnych napraw infrastruktury lokalowej i urządzeń IPS,  
8) za rzeczy pozostawione w pomieszczeniu IPS odpowiada uczestnik, któremu pomieszczenie jest 

użyczone,  
9) w użyczanych pomieszczeniach obowiązuje przestrzeganie zasady dobrej współpracy. Spory między 

uczestnikami rozwiązywane są poprzez mediację opiekuna inkubatora,  
10) w użyczanych pomieszczeniach obowiązuje zasada dbania o powierzone mienie oraz utrzymywanie 

czystości. Uczestnik zobowiązany jest przekazać pomieszczenia w stanie niepogorszonym. W 
przypadku powstałych zniszczeń użyczający ponosi odpowiedzialność finansową, adekwatną do 
powstałych szkód. Ewentualne oszacowanie strat pozostaje w gestii realizatora.  

9. Instalacja jakiegokolwiek sprzętu (w szczególności urządzeń elektrycznych), który nie stanowi 
standardowego wyposażenia inkubatora, wymaga zgody kierownika.  

10. Zabronione jest dokonywanie zmiany ustawień i konfiguracji sprzętu komputerowego, instalacja 
jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, modyfikacja ustawień lub wyłączanie oprogramowania 
antywirusowego bez zgody pracownika projektu, przechowywanie na serwerze plików danych, których 
posiadanie lub udostępnianie przez osobę korzystającą z usług inkubatora jest niezgodne z obowiązującymi 
przepisami.  

11. Korzystanie z urządzeń biurowych odbywa się pod nadzorem pracownika IPS i jest nieodpłatne.  
 



  
 
 
 
 

 

      

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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§ 9 
Zakończenie pomocy 

 
1. Utrata statusu uczestnika/czki/PES objętego opieką IPS i zaprzestanie świadczenia pomocy przez IPS 

następuje:  
1) z upływem czasu, na jaki została zawarta umowa,  
2) z chwilą złożenia przez realizatora lub uczestnika/czkę/PES oświadczenia dotyczącego rozwiązania 

umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 
3) po upływie okresu wypowiedzenia umowy (wypowiedzenie umowy na koniec miesiąca kalendarzowego 

z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia), 
4) z dniem rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron bez zachowania terminu wypowiedzenia.  

2. Rozwiązanie umowy z uczestnikiem/czką/PES bez zachowania okresu wypowiedzenia następuje: 
1) w przypadku naruszenia przez uczestnika/czkę/PES postanowień niniejszego regulaminu lub 

postanowień umowy, wypowiedzenie przez realizatora umowy z uczestnikiem/czką/PES może nastąpić 
bez zachowania określonych w umowie okresów wypowiedzenia. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem są rozstrzygane przez organizatora projektu. 
2. Uczestnicy/czki/PES zobowiązani/e są do stosowania się do niniejszego regulaminu. 
3. Uczestnik/czka/PES ma prawo dostępu do swoich danych osobowych/danych i możliwość poprawienia tych 

danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 
101, poz. 926, ze zm.). 

4. IPS zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w każdym czasie, o których uczestnik/czka/PES zostanie 
niezwłocznie powiadomiony/a. 

5. Ogólny nadzór nad działalnością IPS, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym 
regulaminem, pozostaje w gestii realizatora projektu. 

6. Decyzje realizatora projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r. 
8. Każdy/a z uczestników/czek projektu (PES) musi zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin.  
 
  

 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy zawarte w Regulaminie korzystania z Inkubatora Przedsiębiorczości 
Społecznej w ramach projektu „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” 

  
 
   

miejscowość, data  czytelny podpis osoby reprezentującej 

   
 
 

  pieczęć podmiotu 

 


